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TWEE DAGEN FEEST OP HET DR. WIBAUTPLEIN

BRUISEND
NIEUWLAND FESTIVAL
Op zaterdag 12 en zondag 13 september vond de zevende editie plaats van het
Nieuwland Festival. Er viel weer van alles te beleven. Een kleine terugblik.
Op een zeer zonnige zaterdag werd het festival
geopend door wethouder Maarten Groene en
Jeffrey Davidsz, wijkactieprogramma manager
van Woonplus. De presentatie op zaterdag werd
verzorgd door Adje van Nispen, bekend van de
shows van Paul de Leeuw. Er was weer van alles
te doen: een rommelmarkt, een gezellig terras met
muziek, kinderactiviteiten, de wereldkeuken van
buurtbewoners, een intercultureel dialoogspel,
een roofvogeldemonstratie, een reptielenworkshop, het Rad van Fortuin en vele optredens van
zang- en dansgroepen. Ook Karina, de winnares
van het Nieuwland Life festival van vorig jaar, trad
op. Op zaterdagavond was er een familiedisco en
een spetterend dansfeest met o.a. Footloose, een
coverband van grote (rock) hits.

Op zondag was het weer weliswaar niet zo mooi,
maar dat mocht de pret niet drukken. Er was
opnieuw van alles te doen en te zien. Het festival
werd die avond afgesloten door de Kaapveridaanse
band Rabasa. Het bleef nog lang gezellig op
het plein en daarmee is het Nieuwland Festival
opnieuw een mooie afsluiting geworden van de
zomer!
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Eerste certiﬁcaten uitgereikt

GROENE BRIGADE SUCCESVOL VAN START
In november 2008 is IRADO op verzoek van de Gemeente Schiedam gestart met de
Groene Brigade. Op 3 september werd een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om stil
te staan bij de eerste resultaten.
Uitgebreid
Op 3 september was er een
feestelijke bijeenkomst met
alle betrokken partijen
en natuurlijk
de huidige en
nieuwe deelnemers van
de Groene
Brigade. Na
een welkomstwoord door André Hertog,
directeur van NV IRADO hield
wethouder Maarten Groene een
toespraak en werd aan de deelnemers uit de eerste groep het
behaalde VCA-certiﬁcaat uitgereikt. De nieuwe groep kandidaten ontving het Groene Brigade

De Groene Brigade helpt IRADO
bij het schoon en netjes houden
van de wijk. De Groene Brigade
is een gesubsidieerd project
en biedt mensen die bijvoorbeeld in de WW zitten of een
bijstandsuitkering hebben een
eerste opstap naar een baan.
Tijdens het traject krijgen de
brigadiers ook een veiligheidscursus (VCA). VCA staat voor
‘Veiligheid, Gezondheid en
Milieu Checklist Aannemers’ en
is bedoeld om mensen veiliger
te laten werken en het aantal
(dodelijke) ongelukken te verminderen. Tijdens dit leer- en werkervaringstraject wordt samen
met de brigadier bekeken welke
kwaliteiten hij of zij heeft en wat
een mogelijke volgende stap
naar een baan kan zijn.

Jaap Baron overleden
Op de eerste dag van augustus is Jaap Baron onverwachts overleden. Tina Lebbink, met wie hij op 9 september in het huwelijk zou
treden, vond hem in de slaapkamer toen zij terugkwam van boodschappen doen. Op 7 augustus is Jaap onder grote belangstelling
van vele Nieuwlanders begraven.
Jaap heeft veel betekend voor Nieuwland. Als er iets in de wijk te
organiseren viel kon je altijd rekenen op zijn enthousiasme en werkkracht. Moest er een artikel geschreven worden voor ‘Nieuwland
Nieuws’ dan was hij nooit te beroerd om aan dat verzoek te voldoen,
zelfs niet als dat op het allerlaatste moment aan hem gevraagd
werd. Buiten dat was Jaap een echte luis in de pels van Nieuwland.
Hij wist kritische punten vlijmscherp en met volharding naar voren
te brengen. Er moest wel naar hem geluisterd worden.
Nieuwland heeft een goede vriend verloren. Daarover zijn wij
bedroefd. Wij wensen Tina heel veel sterkte toe. Wij willen haar
troosten met de gedachte dat zij tijdens haar leven gelegenheid
heeft gehad om deze bevlogen man van zeer dichtbij mee te maken.
Het redactieteam van Nieuwland Nieuws
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kledingpakket. Deze groep, die
op 7 september is gestart, is
zo groot, dat het project van
Nieuwland is uitgebreid naar
de wijk Oost. In totaal zijn er nu
zestien enthousiaste brigadiers
aan de slag. U komt ze ongetwijfeld een keer tegen in de wijk!

CHRIS VERHEIJ VAN HET BUURTPREVENTIETEAM

Buurtwachten moeten uit
alle culturele groepen komen!
Sinds vijf jaar is Chris Verheij actief in het buurtpreventieteam van Nieuwland.
Samen met zijn collega’s loopt hij regelmatig door de wijk om (als dat nodig is)
mensen aan te spreken op hun gedrag. “Als mensen zich persoonlijk gezien voelen,
dan kan dat een hoop hinderlijk gedrag voorkomen.”

Chris Verheij (links) met zijn collega buurtwachter Chris van Putten.

Het buurtpreventieteam bestaat
uit vrijwilligers die zelf in de wijk
wonen. Deze vrijwilligers gaan
niet de straat op om boeven te
vangen en ze ruimen ook geen
rommel op. Het zijn opmerkzame
buurtbewoners met hart voor hun
wijk. Zij nemen de taak op zich
om problemen te signaleren en
die door te geven aan de politie,
de gemeente en de woningcorporatie. Chris: “Het is heerlijk om
‘s avonds door de buurt te lopen
en af en toe met mensen een
praatje te maken. We merken ook
dat buurtgenoten het waarderen
dat wij er zijn. Wij spreken mensen aan op ongewenst gedrag,
maar waarschuwen hen ook bijvoorbeeld bij openstaande ramen

of wanneer we zien dat er dure
spullen in hun auto liggen.”
CULTUURVERSCHILLEN
Chris vindt dat het goed gaat in
de wijk, mede door de al gerealiseerde nieuwbouw. Maar het
kan altijd beter. “Het verantwoordelijkheidsgevoel van sommige
mensen reikt soms niet verder
dan tot aan de voordeur. Verder
zal ze het een worst wezen.”
Respect voor de omgeving en
voor andere bewoners is dus een
aandachtspunt. De buurtpreventie is al snel een bekend gezicht
geworden in de buurt. “Dat
werkt!”, zegt Chris. “Wij merken
dat overlastgevers steeds meer
respect voor ons tonen als wij

op die jongens (want dat zijn
het meestal) afstappen. Dat lukt
natuurlijk alleen als je zelf ook
respect toont. Ons werk is soms
niet zo eenvoudig. Hoe moet je
iets duidelijk maken als er taalproblemen of cultuurverschillen
blijken te zijn? Bij dit werk komt
het juist aan op goede communicatie. Nieuwland is een wijk met
enorm veel verschillende culturen. Het zou al helpen als in het
buurtpreventieteam meer mensen zouden zitten met een verschillende culturele achtergrond.
Ik wil maar zeggen: iedereen
die gevoel heeft voor zijn buurt...
meld je aan!”

Meer informatie of wil je het buurtpreventieteam komen versterken? buurtpreventieschiedam@gmail.com
Nieuwland Nieuws — november 2009 pagina 4

Nieuwland Werkgroep sponsort
Roparunteam Woonplus
Tijdens het Nieuwland Festival is met allerlei activiteiten geld ingezameld voor
de Roparun. Op 6 oktober kon een ﬂink bedrag overhandigd worden aan het
Roparunteam van Woonplus Schiedam.
De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Deelnemers moeten
in teamverband een sportieve prestatie leveren en halen op die manier geld op voor de kankerbestrijding. Aan dit jaarlijks terugkerende evenement nemen komend jaar 275 teams deel. Eén ervan is dat van
Woonplus Schiedam. Op 22 mei 2010 gaat een team van ca 25 mensen naar Parijs. Het team, dat bestaat
uit acht lopers, ﬁetsers (om de route en het tempo aan te geven), een teamcaptain, chauffeurs, masseurs
en mensen voor de catering, is al hard aan het oefenen.
Tijdens het Nieuwland Festival heeft
de Werkgroep Nieuwland, een groep
van (oud-)professionals en bewoners
van Nieuwland, ﬂink geld ingezameld
voor de Roparungroep van Woonplus.
Er waren verschillende activiteiten:
een rommelmarkt, henna aanbrengen,
Marokkaanse thee en schminken. De
cadeau’s die je kon winnen bij het
Rad van Fortuin waren beschikbaar
gesteld door winkeliers uit de buurt
(Eser Impex, De Kwalitaris, Plus
Supermarkt, Slijterij de Beurs, De
Knabbelfarm, Scholtes en Corona).
Op 5 oktober kon de opbrengst van
de acties, 439 euro, overhandigd worden aan Erik Stam (teamcaptain) en Sigrid Kapsenberg van het
Woonplus Roparun-team. Wilt u meer weten over de Roparun en het team van Woonplus of ook
sponsoren? Hou dan de website van Woonplus in de gaten: www.woonplus.nl
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Samen Buurten naar Nieuwland-Noord

EEN JAAR VOL INTENSIEVE SAMENWERKING
Samen Buurten neemt binnenkort, na ruim een jaar, afscheid van de eerste
buurt in Nieuwland waar het team actief is geweest. Een korte terugblik.
Het afgelopen jaar zijn de medewerkers van Samen Buurten vaak te zien geweest in de straten Mgr.
Nolenslaan, de Loeffstraat, de Albardastraat, De Wildestraat en de Meesterstraat. Samen Buurten heeft
235 adressen bezocht. Met 158 huishoudens is er een interview of een uitgebreid gesprek geweest. Het
doel van de gesprekken was om de algemene leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bewoners waren vaak
blij met de getoonde interesse. In de gesprekken werd navraag gedaan naar de woon- en leefsituatie.
Soms waren mensen gewoon tevreden met hun situatie, andere keren kwamen wensen en problemen
naar voren. Bewoners kregen informatie en werden doorverwezen. In sommige gevallen volgden meer
intensieve contacten.
MEER BURENCONTACT
Bewoners zijn vaak actiever geworden en regelmatig konden ze in een vroeg(er) stadium geholpen worden. De contacten tussen buurtbewoners onderling zijn zichtbaar toegenomen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van Samen Buurten gehaald, namelijk een betere leefsituatie voor de bewoners van
deze straten. Het projectteam gaat volgend jaar interviews houden in Nieuwland-Noord. Zij hoopt daar
dezelfde openheid tegen te komen en goede resultaten te bereiken.
Samen Buurten blijft gehuisvest op Nieuwe Damlaan 760, Schiedam tel. 010-2467433.

Werkmakelaars houden inloopuur op Dreesplein

Werken aan werk

Sinds 1 oktober 2009 houden werkmakelaars van de gemeente een inloopuur in
Wijkcentrum Dreesplein. U kunt er terecht met allerlei vragen over werk maar
ook voor hulp bij het solliciteren.
Aan een baan komen is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Voor kortdurende werkloosheid zijn er
instanties als het UWV om iemand aan een baan
te helpen. Voor mensen die echt een ‘lange afstand’
tot de arbeidsmarkt hebben, en bijvoorbeeld lange
tijd werkloos zijn, zijn er de werkmakelaars van de
afdelingen Werk en Inkomen van de gemeente. Om
meer mensen in Nieuwland te kunnen helpen met
vragen over werk houden de werkmakelaars sinds
kort inloopuren in Wijkcentrum Dreesplein. Tijdens
het inloopuur kunnen de werkmakelaars uw vragen
beantwoorden over werk en helpen bij het solliciteren, zoals het schrijven van sollicitatiebrieven,
het opstellen van een CV of het voorbereiden van
een sollicitatiegesprek. Veel werklozen hebben zij
al aan werk kunnen helpen. Dat kan binnen een dag
gebeurd zijn of soms binnen enkele maanden.

De werkmakelaars hebben veel contacten in het
bedrijfsleven. Zij hebben daarbij de mogelijkheid
om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken
nieuwe werknemers aan te nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld van de gemeente Schiedam subsidies
krijgen wanneer zij iemand aannemen.
Heeft u vragen of wilt u eens in gesprek met
een werkmakelaar? Komt u dan langs op het
inloopuur. U kunt ook een mail sturen naar
werkmakelaar@schiedam.nl.
Inloopuur in Wijkcentrum Dreesplein
Donderdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur
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IFTAR MAALTIJDEN IN NIEUWLAND
Op 5 en 17 september werden twee IFTAR maaltijden
georganiseerd in en bij wijkcentrum Dreesplein.
Zoals bekend eten moslims tijdens de
Ramadan niets tussen zonsopgang en
–ondergang. De Iftar is de maaltijd die
zij in deze periode na zonsondergang
gebruiken. In een grote tent op het
Dreesplein werd op 5 september
een Iftar maaltijd gehouden voor
alle Nieuwlanders; moslims en nietmoslims. Er waren veel mensen die
zich hadden opgegeven voor deze
maaltijd en alle tafeltjes waren vol. Er
was van alles te eten en te drinken.
Halverwege de avond kwam een
Marokkaans orkest het feestje opluisteren. Het bleef nog lang druk
en gezellig.
Op donderdag 17 september werd in Wijkcentrum Dreesplein een kinderIftar georganiseerd.
Dit was nog niet eerder georganiseerd in Schiedam. Op de middag hebben alle kinderen
(35 van ’t Meesterwerk en 50 van de Regenboog uit de Woudhoek) de viering van de avond voorbereid.
Kinderen van de Regenboog school zijn erbij betrokken omdat zij nauwelijks met andere gebruiken in
aanraking komen.
Er werd een verhaal voorgelezen, de kinderen stelden vragen aan elkaar en er werd gezongen door
één van de leerlingen van ’t Meesterwerk. Het indrukwekkende was dat de kinderen zo goed naar
elkaar luisterden en graag heel veel van elkaar wilden horen en leren.
Dank aan al die mensen die zo lekker en zo veel gekookt hebben en aan SWS Welzijn.
De Iftar-maaltijden waren een duidelijk voorbeeld hoe gastvrij men is in Nieuwland.

De Iftar maaltijd kon
georganiseerd worden
dankzij het Pekoenja Fonds,
SWS Welzijn, Gemeente
Schiedam, Woonplus en SMS.
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Feestelijke opening binnenterreinen
Op 10 september werden de binnenterreinen bij basisscholen ‘t Meesterwerk en de
Wieken feestelijk geopend. Het werd een feestelijke dag, met knallende champagne,
een sambaballen orkest en heel veel spelletjes.
Na bijna tien jaar plannen en investeren is de buitenomgeving van De
Meesterstraat en De Wildestraat
eindelijk klaar. In de laatste fase
heeft Woonplus nu de binnenterreinen voltooid en was het tijd voor een
feestelijke opening. Alle betrokken
partijen waaronder buurtbewoners,
Woonplus, de scholen, Samen buurten en de gemeente waren aanwezig.
Met knallende champagnekurken
en een oorverdovend geratel van
sambaballen die de kinderen bij zich
hadden,werden de binnenterreinen
ofﬁcieel geopend. In de grote feesttent kreeg iedereen nog een kopje
kofﬁe en een nieuwland-gebakje. Voor de kinderen van de twee basisscholen was er de rest van de dag
een feestprogramma.

WatchOut van start in Nieuwland
Op de Nolens gaf onze burgemeester, Wilma Verver-Aartsen, het ofﬁciële startschot voor het project Watch Out. Dit leerwerkproject is bedoeld om inwoners
van Schiedam zonder vaste baan een opleiding en werkervaring te bieden,
waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt groeien.
WatchOut is een project in het kader van het Wijkactieprogramma en is opgezet door de gemeente
Schiedam in nauwe samenwerking met woningcorporatie Woonplus, de politie van het district WaterwegNoord, Stichting Dienstverlening Werk en EnterWerk. De deelnemers aan het project zijn veelal jongeren
tussen de 18 en 27 jaar. Zij worden
als wijktoezichthouder ingezet, onder
Meer weten? Kijk op www.enter-werk.nl
meer in de wijken Nieuwland en Oost
en ondersteunen daar de lichtblauwe
brigade, de politie en de complexbeheerders. Het project is gestart met
17 enthousiaste deelnemers. Binnen
één jaar moeten zij het diploma
‘Beveiliger 2’ behalen. De deelnemers
hebben een baangarantie, waardoor
zij ervan verzekerd zijn dat zij het
geleerde ook blijvend in praktijk kunnen brengen.
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Programmamanager Wijkactieplan Nieuwland

Adriaan van der Linden
Sinds begin juni heeft Nieuwland een nieuwe programmamanager
Wijkaanpak Nieuwland: Adriaan van der Linden. Hij volgt Jos van Wijk
op, die als interim programmamanager actief geweest is tot juli 2009.
De programmamanager WAP
werkt bij de gemeente en is vooral
bezig met de uitvoering van het
Wijkactieprogramma. Hij zorgt
voor de voortgangsrapportages
en de ﬁnanciële verantwoording.
Daarnaast onderhoudt hij de
contacten met het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. “Het
WAP Nieuwland kent vier programma’s”, vertelt Adriaan
enthousiast. “Achter de voordeur,
Werken en leren in de wijk, Wonen
en veiligheid en Ontmoeten in de
wijk. De verschillende partijen
in de wijk die deze programma’s
uitvoeren werken al goed samen.
Deze samenwerking en de samenhang tussen alle programma’s wil
ik graag nog verder verbeteren.
De projecten moeten elkaar zó versterken dat wij
resultaten krijgen die duidelijk zichtbaar zijn in de
wijk.”
Al veel vooruitgang
Adriaan van der Linden heeft als wijkmanager in
Rotterdam gewerkt en daarna is hij strategisch
adviseur geweest bij de gemeente Capelle aan den
IJssel. In het begin van zijn carrière was hij actief
als docent, als programmaontwikkelaar voor onderwijs en welzijn en als begeleider van welzijnsorganisaties. Hij ziet tal van aanknopingspunten met
zijn werkervaring. “Als wijkmanager in Rotterdam
heb ik ervaring ‘in het veld opgedaan’ en als strategisch adviseur heb ik adviezen opgesteld die sterk
toekomstgericht waren. Het Wijkactieprogramma is
ook gericht op de toekomst. Alle activiteiten moeten eraan bijdragen dat Nieuwland weer een wijk
wordt waar mensen graag willen wonen. Ik zie dat
er al veel vooruitgang is geboekt, maar hoor ook

van bewoners en ondernemers dat er nog veel te
doen is.”
Samenwerken
Adriaan werkt veel samen met de wijkprocesmanager Darius Spencer en met Jeffrey Davidsz, de
WAP manager van Woonplus. Adriaan: “Darius
loopt, veel meer dan de programmamanager, in de
wijk rond en houdt zich bezig met actieve bewoners
en organisaties. Ikzelf ben meer op de achtergrond
en zorg voor goede voorwaarden waaronder de programma’s uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast
wil ik ook aan iedereen duidelijk maken waar het
WAP voor staat: programma’s die het (samen-)
leven in Nieuwland gaan verbeteren. Het Ministerie
wil ik laten weten dat Nieuwland op de goede weg
is, maar dat we nog niet tevreden zijn. We zullen
nog een ﬂink aantal jaren hard moeten werken.
Maar een ding staat vast; van Nieuwland gaan we
een nog ﬁjnere wijk maken.”
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Sportieve plannen voor Nieuwland

Een Leven Lang Sporten en Bewegen
Alle Schiedammers moeten de mogelijkheid hebben om lekker te kunnen sporten en te
bewegen. Het team Sportstimulering van de gemeentelijke afdeling Sport & Recreatie
Schiedam zorgt voor een
sportaanbod voor iedere
doelgroep.

v.l.n.r. Goran Miskovic, Marjolein de Vink, Fer Schroeders, Rudy Bänffer en Ronald Ultee.

“In het verleden was er al veel
aandacht voor de Jeugdsport.
Dat blijft ook zo.” vertelt
Ronald Ultee, teamleider bij
Sportstimulering. “We gaan
door met de activiteiten die we
nu op het menu hebben staan.
Wij richten ons nu zowel op de
basisschool als op het voortgezet onderwijs, en zoeken daar
nieuwe sporten bij. Flag-football
bijvoorbeeld; dat is een vereenvoudigde versie van Amerikaans
voetbal. Dit hebben we inmiddels
aan alle scholen in het voorgezet
onderwijs aangeboden en gaat in
november van start. Dat aanbod
houdt in dat de vakleerkrachten
een training krijgen en dat de
leerlingen vervolgens enkele
introductielessen krijgen van een
ervaren trainer.”
De andere doelgroepen waarvoor
wij sportactiviteiten organise-

ren zijn ingedeeld naar leeftijd:
0-12 jaar, 13-23 jaar, 23 + en
50+. Ronald: “In deze tijd is er
ook steeds meer behoefte aan
activiteiten voor speciﬁeke doelgroepen. Dus hebben wij ook
mede op verzoek van basisschool
’t Meesterwerk een speciaal
‘Ladyﬁt-project’ ontwikkeld.”
Sportmarkt
De coördinatoren
Sportstimulering zijn elk verantwoordelijk voor een bepaalde
doelgroep waarbij zij zich richten
op het ontwikkelen van programma’s en de uitvoering. Ronald:
“Wij zien onszelf als een aanvulling op het bestaande aanbod,
dat wordt geleverd door o.a.
sportscholen en sportverenigingen, maar ook SWS Welzijn.
De gemeente moet precies zijn
in afbakenen van haar terrein,
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want het is niet de bedoeling
dat we in elkaars vaarwater
zitten. Samenwerken is het
sleutelwoord. Wij stimuleren
mensen om te gaan sporten.
Heeft iemand de smaak eenmaal
te pakken, dan stroomt die vaak
door naar de sportvereniging. Op
de middellange termijn helpen
wij particuliere sportaanbieders
vooruit met ons activiteitenaanbod. Daarnaast zorgen wij ervoor
dat particuliere aanbieders beter
bekend worden bij het publiek.
Op 11 september hielden wij
bijvoorbeeld een sportmarkt in
de Margriethal. Alle sportaanbieders en verenigingen konden
zich daar presenteren en demonstraties geven. Op die dag zagen
we dat er een ﬂink aanbod is in
Schiedam. Voor elk wat wils. Er
is geen excuus meer: kom uit die
luie stoel en ga lekker bewegen!”
Kijk voor meer informatie op
www.gemeenteschiedam.nl/
sportenrecreatie

EEN SCHOOL VOOR HET LEVEN

Feestelijke start bouw Lentiz |
LIFE College op Schieveste

In het bijzijn van vertegenwoordigers uit het onderwijs, leerlingen, de plaatselijke
politiek en andere belanghebbenden hebben de Schiedamse wethouders Maarten
Groene en Christine Daskalakis op dinsdag 22 september gezamenlijk de eerste paal
geslagen voor het Lentiz | LIFE College op Schieveste.

Met de komst van het Lentiz | LIFE College krijgt
niet alleen de ontwikkeling van het nieuwe stedelijke gebied Schieveste een krachtige impuls, maar
neemt ook de betekenis van Schiedam als onderwijsstad verder toe. Tijdens de bijeenkomst kregen
de beide wethouders tevens het boek ‘ I am urban’
uitgereikt waarin de unieke visie op onderwijs van
het Lentiz | LIFE College staat beschreven en waar
groene opleidingen centraal staan. Het is de bedoeling dat het nieuwe scholencomplex medio september 2010 zal worden opgeleverd zodat de leerlingen
reeds volgend schooljaar op Schieveste hun lessen
kunnen volgen.
DROMEN WAARMAKEN
Het Lentiz | LIFE College, dat onderwijs gaat bieden aan leerlingen van 12 tot 20 jaar, wordt een
school die anders wordt dan alle andere scholen.
‘Het is een school voor het leven,’ stelde Gert Kant,
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Lentiz
onderwijsgroep, tijdens de feestelijke bijeenkomst
die georganiseerd was ter gelegenheid van de start
bouw. ‘We leren leerlingen hoe ze hun talenten echt
kunnen ontwikkelen en hun dromen kunnen waarmaken. Bij ons begint een leerling met een vmbo-opleiding en verlaat hij of zij de school uiteindelijk met

een mbo-diploma op zak. Op Lentiz | LIFE College
ontwerpen we ook nieuwe beroepsopleidingen die
inspelen op Green in the City.’
ONDERWIJSSTAD
Voor Schieveste betekent de realisatie van het
Lentiz | LIFE College tevens een belangrijke stap
in de verdere ontwikkeling van het gebied. ‘In
combinatie met de nieuwbouw van DCMR krijgt
Schieveste een nog sterker proﬁel met aandacht
voor groen, milieu en duurzaamheid,’ aldus
wethouder Maarten Groene. ‘Met het Lentiz | LIFE
College wordt Schiedam nog meer een onderwijsstad en dat is goed voor de locatie, voor de stad
Schiedam en voor de regio.’

Nieuwland Nieuws — november 2009 pagina 11

Complexbeheerders Ton Robben en Patrick van Waart

Wij laten ze zien hoé het anders kan
Ton Robben (links op de foto) en Patrick van Waart zijn sinds 1 januari complexbeheerders in Nieuwland.
Zij zorgen voor het klein onderhoud en de oplossing van problemen in wooncomplexen. De meeste bewoners zien hen graag komen, maar sommigen krijgen het aan de stok met
deze twee heren. Tijd om hun kant van het verhaal te laten vertellen.
Ton Robben en Patrick van Waart werken al enkele
jaren bij Woonplus als complexbeheerders. Ton
werkte hiervoor in de wijk Noord en Patrick in
West. Twee heel andere wijken dan Nieuwland,
vinden zij. “West is een rustige wijk waar vooral
autochtone Nederlanders wonen. Dat maakt de
communicatie eenvoudig.”, vertelt Patrick. Ton:
“Dat is ook zo in Noord, al heb je hier ook veel
Antillianen wonen. Nieuwland is echt een heel
kleurrijke wijk met al die nationaliteiten. Dat maakt
de communicatie daar soms wat lastiger, want
mensen spreken lang niet altijd goed Nederlands.
In het begin leek het er bij sommigen op dat ze
zelfs niet voor ons open durfden te doen. Maar nu,
na enkele maanden, merken we dat de mensen in de
wijk ons kennen en dat ze steeds opener worden.”
Oprecht blij
“We hebben écht veel gedaan de afgelopen maanden”, vertelt Patrick. “Maar het komt natuurlijk
niet alleen aan op wat wij aanpakken in de wijk.

Bewoners zijn
ook zelf verantwoordelijk voor
de leefbaarheid.
Soms moeten
we streng zijn
bij overtreding
van de huisregels. We
geven eerst een
waarschuwing en als dat niet helpt een boete. Dat
vinden wij niet leuk, maar sommige bewoners zijn
zó hardleers, dan moet je wel. Liever laten we de
mensen zien hoe het anders kan.” Leuk vinden ze
het ook als mensen de complexbeheerders aanschieten over wat zij voor elkaar hebben gekregen.
Patrick: “Als we bijvoorbeeld grafﬁti hebben laten
verwijderen of gangen en trappenhuizen hebben
laten schoonmaken en opknappen krijgen we leuke
reacties. Mensen zijn oprecht blij. Wij voelen dat
we hier ‘eer hebben van ons werk’.”

Nederlands leren in Nieuwland

Écht meedoen in de maatschappij
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal. Het is de taal
van de zorg, van het onderwijs en de taal van de toekomst van de kinderen. Daarom is het zo
belangrijk dat iedereen die in Nederland woont Nederlands leert.
In Nieuwland wonen nog steeds
veel mensen die de taal niet
goed of zelfs helemaal niet

beheersen. Onder hen ook veel
vrouwen. Op basisschool ’t
Meesterwerk kunnen zij sinds
kort Nederlands leren tijdens
de schooltijd van hun kinderen.
Münir Göcke is een van hen. Zij
is Turkse en woont sinds 1995 in
Nederland. Münir: “Ik heb al wel
eerder taalcursussen gedaan
bij het Zadkine en het Albeda
college. Die lessen waren enkel
gericht op het leren van de taal.
Ik merkte dat dit niet voldoende
was, want ik wilde meer te weten
komen over Nederlandse culNieuwland Nieuws — november 2009 pagina 12

tuur en de omgangsvormen.
Ik heb twee kinderen die op ’t
Meesterwerk zitten en in de
ouderkamer hoorde ik van de
taalcursus hier op school. We
zijn pas enkele weken bezig,
maar we hebben al veel geleerd.
Onze Marokkaanse leraar houdt
er ﬂink tempo in. We hebben een
groep vrouwen van verschillende afkomst. Dat is niet alleen
interessant, maar ook goed
voor de cursus: we moéten wel
Nederlands praten.” >>

Meer vrijheid
Voor Münir duurt de cursus nog
tot maart 2011. “We leren in deze
cursus Nederlands waar je meteen iets aan hebt in het dagelijks leven. Dus niet grammatica
stampen, maar handige dingen
zoals hoe je de weg vraagt bijvoorbeeld. Ik merk dat ik er al
plezier van heb in mijn baan in
de thuiszorg. Ik begrijp de mensen beter. Als je de taal spreekt
heb je zelf ook veel meer vrijheid.
Ik kan zonder tolk naar de huisarts, begrijp het huiswerk van
mijn kinderen beter en kan (ook

WIST
..
U DAT.

doordat ik nu extra inkomen heb)
met ze de stad in om dingen te
kopen. Thuis zitten heb ik nooit
leuk gevonden, dus ik ben blij dat
ik de taal beter beheers en dat ik
mij nu ook buiten de deur op mijn
gemak voel.”
Wilt u net zoals Münir Göcke ook
op de basisschool van uw kind
Nederlandse les volgen? Of wilt
u meer weten over de andere
mogelijkheden van taalonderwijs
in Nieuwland?

Bel dan voor een persoonlijke
afspraak bij u in de buurt met
Emine: 010 2465127 of Lütﬁ: 010
2465295. U kunt ook langskomen
op het stationsplein, maandag
tot en met vrijdag van 8:30-12:30.
Voor meer informatie over het
project, bel Maudy Keulemans
06 480129898.

> ... beide liften op Station Schiedam Nieuwland
weer zijn hersteld? De liften zijn uitsluitend te
bedienen door een gastheer of gastvrouw die
op grote delen van de dag aanwezig zal zijn om
bezoekers van het ziekenhuis, die minder goed ter
been zijn, van en naar het station te begeleiden.
Deze gastheer/gastvrouw is herkenbaar
aan een Vlietland uniform en werkt in principe
op de meest drukke tijden, van 8 uur tot 18
uur. De gastheer/gastvrouw werkt vanuit het
ziekenhuis, maar is ook op afroep beschikbaar via
telefoonnummer 06-10932171.

het spreekuur kunt u terecht met vragen over
uw organisatie. SMS en PBR kunnen u en uw
organisatie adviseren, ondersteunen, bemiddelen
en begeleiden.

> ... het heel gezellig is in het ServicePlusPunt
van Bibliotheek Waterweg? Houdt u van lezen en
maakt u graag een praatje met andere mensen?
Kom dan naar het ServicePlusPunt in zorgcentrum
Schiewaegh, Nieuwe Damlaan 759 Schiedam
Openingstijden: di+vr 09-11 uur, wo 13-15 uur

> ... het strooien van brood voor de vogels veel
overlast oplevert? Er komt allerlei ongedierte op
af en trekt ook meeuwen aan. Die zorgen voor veel
lawaai, vuiligheid en kunnen ziektes overbrengen.
Heeft u oud brood over? Gooi dit dan gewoon weg
in de vuilnisbak.

> ... u met uw vragen over het aanvragen
van subsidie voor uw zelforganisatie prima
ondersteund kunt worden? Wilt u advies bij het
schrijven van het werkplan of jaarverslag van
uw organisatie? Heeft u vragen bij het opstellen
van uw begroting? Kom dan naar het spreekuur
voor zelforganisaties. Stichting Multicultureel
Schiedam (SMS) is een multicultureel Platform,
dat in het najaar van 2005 is opgericht. Het
belangrijkste doel van SMS: het versterken van
de maatschappelijke positie van zelforganisaties
in Schiedam om daarmee een bijdrage te leveren
aan de emancipatie, integratie en participatie
van álle Schiedamse burgers. SMS organiseert
sinds september 2008 in samenwerking met het
Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) een
wekelijks spreekuur voor zelforganisaties. Tijdens

> ... wij nog spelers zoeken voor een toneelstuk?
Het is een stuk voor en door Nieuwlanders. Ook
zoeken wij mensen die kunnen helpen bij het
bouwen van decors. Meedoen of meedenken?
Meld je dan aan bij Wijkcentrum Dreesplein, elke
donderdagavond van 19.30-21.30 uur.

Dus heeft u vragen? Wilt u advies? Aarzel niet en
loop even binnen. Indien u meerdere vragen heeft
raden wij u aan om vooraf een afspraak te maken,
zodat wij voldoende tijd voor u kunnen inplannen.
Parkweg 71, Iedere dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur
Voor meer informatie of vragen: Kapila Khasa, tel:
010-4122057 k.khasa@pbr.nu

> ... er een werkgroep Nieuwe buren is en dat deze
nog nieuwe leden zoekt? De werkgroep verwelkomt
mensen in de wijk Nieuwland komen wonen. Dat
wordt gedaan door huisbezoek en het verstrekken
van een informatiemap met daarin belangrijke
adressen en contacten. De nieuwe bewoners
kunnen dan snel hun weg kunnen vinden in de
wijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij het
opbouwwerk. Buurtprojecten, Nieuwe Damlaan
646, tel. 06462 617 93, o.zengin@buurtprojecten
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K I N D E R PAG I N A
Suikerfeest op het Dreesplein
Aan het einde van de Ramadan, de vastenmaand voor moslims,
wordt het Suikerfeest gevierd. In wijkcentrum Dreesplein was er een
speciaal feest voor de kinderen georganiseerd. Bij binnenkomst kregen de kinderen allemaal wat geurwater en een snoepje. Er kwamen
heel veel kinderen, wel 170!
Om 13.15 begonnen we met een wervelende goochelshow. De goochelaar was erg goed en ook heel grappig. Na deze show konden
de kinderen kiezen uit verschillende workshops: kralen rijgen, iets
met brooddeeg maken, mozaïeken, beschuitje versieren, strijkkralen
of kleuren. Het was een feestelijke dag die werd afgesloten met (je
raadt het al) nog meer snoep!

ADRESSEN IN
NIEUWLAND
Buurtbemiddeling Nieuwland
Buurtpost Donker Curtius
Donker Curtiusstraat 94
3119 TD Schiedam
Telefoon (010) 246 96 00
buurtbemiddeling@devijf.nl
spreekuur: dinsdag van 10.00 - 12.00
uur
Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Complexbeheerder: Patrick van
Waart
Telefoon (010) 426 63 23
Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat 11
Complexbeheerder: Ton Robben
Telefoon (010) 246 93 56
Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Eric Govaart
Telefoon (010) 449 22 03
Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
Complexbeheerder: Mike Ziek
Spreekuur: elke dag tussen 13.00 en
14.00
Communicatiebureau Nieuwland
Nieuwe Damlaan 760
Telefoon (010) 246 74 33
info@nieuwland-schiedam.nl
Ontmoetingscentrum de 5 Molens
Nieuwe Damlaan 818
Telefoon (010) 470 55 00
5molens@seniorenwelzijn.nl
Gemeente Schiedam
Stadserf 1
Afdeling Wijkontwikkeling
Telefoon (010) 219 10 23
Irado
Fokkerstraat 550
telefoon klantenservice
(010) 262 1000
Jongeren Aan Zet
Mentoraatproject voor jongeren
Wil Rouwen
Albardastraat 69
Telefoon (010) 427 09 41
Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Ds. M. Russchen
Telefoon (010) 273 29 53
mrusschen@pknschiedam.nl
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Parochie St. Jan de Doper/Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
Telefoon (010) 473 50 66

AGENDA
Politie
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon (010) 274 44 39

SENIORENWELZIJN
DE 5 MOLENS

Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Telefoon (010) 248 68 88

Turkse les 1 donderdag 09.00-10.45 uur,
€ 4,50 per maand
Turkse les 2 donderdag 10.45-12.30 uur,
€ 4,50 per maand
Nederlandse les 1 donderdag 13.00-14.45 uur,
€ 4,50 per maand
Nederlandse les 2 donderdag 14.45-17.00 uur,
€ 4,50 per maand
Volksdansen vrijdag 10.15-11.30 uur
36 bijeenkomsten, € 7,30 per maand
(met R-dam pas € 4,75)
Yoga 1 Dinsdag 10.00-11.00 uur/
Yoga 2 Dinsdag 11.15-12.15 uur
39 bijeenkomsten, € 9,15 per maand
(met R-dam pas € 5,95 euro)
Koersbal maandag 13.30-15.30 en dinsdag
13.30-15.30 uur, € 2,70 per maand
Country/linedance Dinsdag 19.30-22.30 uur,
10 bijeenkomsten € 25,00 per cursus
WI I spel en beweegcomputer Maandag tot en
met vrijdag 09.00-16.00 uur, gratis
Eettafel maandag tot en met vrijdag 12.0013.00 uur, € 6,25 per maaltijd
Biljarten maandag tot en met vrijdag, 09.0016.00 uur, € 0,20 eurocent per 15 minuten
Biljartvereniging, maandag tot en met
donderdag, 19.00-22.00 uur, contributie via
vereniging
Damesbiljart, donderdag, 19.00-22.00 uur,
contributie via vereniging
Bingo 3e woensdag van de maand, 13.30-16.00
uur, € 3.20 euro voor 6 ronden
Kaarten en spelletjes maandag tot en met
vrijdag, 09.00-16.30 uur, gratis
Bridge contributie via vereniging
maandag, 12.30-16.15 uur, dinsdag 19.00-23.00
uur, donderdag 12.30-16.15 uur
Bloemschikken 2e en 4e woensdag
van de maand
Club actief 2e en 4e donderdag van de
maandag 13.00-16.00 uur
Contactzondag elke zondag, 11.00-13.00 uur
Mesken (voor mannen)
maandag tot en met vrijdag, 09.00-16.00 uur,
zondag 13.30-16.00 uur
Toegang vrij
Visiteclub woensdag 10.00-15.30 uur, € 1,25
per keer

SWS Welzijn
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 40 90 909
Buurtprojecten, Opbouwwerk
Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Orhan Zengin
Telefoon 06 462 617 93
o.zengin@buurtprojecten.nl
Speeltuin in ’t Park
Dr. Schaepmansingel 51
Telefoon (010) 471 97 04
Stichting Azhar
Contactpersoon: Hassan Aissati
Telefoon 06 303 09 762
info@stichtingazhar.nl
www.stichtingazhar.nl
Stichting Multicultureel Schiedam
(SMS)
Contactpersoon: Serap Onal
Telefoon (010) 427 09 41 (bij JaZ)
Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam
Van Swindensingel 40
Telefoon (010) 470 03 30
Thuis Op Straat (TOS)
Rembrandtlaan 41a
Telefoon (010) 273 48 51
Turkse Vereniging Schiedam
Contactpersoon: Fatima Ergin
Telefoon (010) 426 41 68 /
06 202 72 607
Wonen en Leven
Wijk- en bewonersverenging
Nieuwe Damlaan 646
Telefoon (010) 885 15 55
Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Telefoon (010) 204 51 00
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2
Telefoon (010) 473 86 71

Quilten, maandag 09.00-11.00 uur,
€ 1,25 per keer

NOVEMBER
2-8 Schiedamse Week van de Dialoog
Van 2 tot en met 8 november 2009 vindt de
tweede Nationale Week van de dialoog
plaats. Ongeveer vijftig steden in Nederland
doen eraan mee, waaronder Schiedam.
Tijdens die week vinden er tal van interessante activiteiten plaats!

Het doel van ‘De Week van de Dialoog’ is om
door middel van gesprekken kriskras door
de samenleving heen nieuwe verbindingen te
leggen tussen mensen en organisaties.
Hierdoor kunnen nieuwe inzichten, ideeën,
inspiratie, en concrete initiatieven
ontstaan die bijdragen aan een prettig leefklimaat in dorp, stad en land.
Al sinds 2002 vindt jaarlijks de Schiedamse
Dag van de Dialoog plaats. De werkgroep
‘Schiedam in Dialoog’ organiseert daarnaast
door het hele jaar heen tal van kleinschalige
activiteiten met hetzelfde doel. Een voorbeeld daarvan is het dialoogspel tijdens het
Nieuwland Festival. In de week van 2 tot en
met 8 november vinden in heel Schiedam
diverse dialoogactiviteiten naast elkaar
plaats. Wilt u ook meedoen?
Kijk voor meer informatie op
www.schiedamindialoog.nl

SWS WELZIJN/
WIJKCENTRUM DREESPLEIN
Computerinloop
Donderdag, 15.30-16.15 of 16.15-17.00 uur
8 t/m 12 jaar, € 0,50, 7 deelnemers per groep
Mini-club
dinsdagmiddag, 15.30-17.00 uur
4 t/m 8 jaar, € 0,50, inclusief een glas limonade, inschrijven niet nodig
Instuif
woensdagmiddag, 13.30-15.00 uur
€ 0,50, inclusief een glas limonade
inschrijven niet nodig
Meidenclub
maandagmiddag, 16.00-17.30 uur
€ 1,00, inclusief een glas limonade
8 t/m 12 jaar, inschrijven niet nodig
Ouder en Kindcentrum
Openingstijden zijn van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 - 15.00 uur.
Activiteiten 09.00 - 11.00 uur
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem
Dreesplein 2, 010-4738671.
Sport & Recreatie
Judolessen:
Een periode van 9 weken (lessen),
start op woensdag 14 oktober
Materiaal (matten) en judopakken
beschikbaar.
Elke woensdag van 15.30-17.30 uur.
Lokatie: Gymzaal Piersonstraat
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Woordzoeker
AANSPREKEN
ADJE
BEMIDDELEN
BEVEILIGERS
BUITENRUIMTE
CERTIFICAAT
COMPLEXBEHEERDERS
DIALOOG
DREESPLEIN
FESTIVALTERREIN

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen.
Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende
letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

GROENE BRIGADE
HEEL
INBURGEREN
IRADO
JONGEREN
KINDEREN
LFTAR
LFTAR MAALTIJD
LICHTBLAUWE BRIGADE
LIFE COLLEGE

NIEUWLANDFESTIVAL
OPENING
POLITIE
PROEFPERIODE
REPARATIES
ROOFVOGELS
SCHOON
SOLLICITATIETRAINING
TAAL
TAALCURSUS

Mail de oplossing vóór 15 november naar: info@nieuwland-schiedam.nl of stuur deze naar
Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC Schiedam.
Vergeet niet op uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en (als u dit heeft)
e-mailadres te vermelden. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon verloot.

TENTEN
TRAINING
UILEN
VEILIG
WATCH OUT
WERKMAKELAAR
WERKZOEKENDE
WIJKACTIEPROGRAMMA
ZANGTALENT

MEVROUW
LINDA J. HARTEVELD
IS DE GELUKKIGE
Oplossing vorige puzzel: : Ballen, bankjes,
brunchen
en barbecueën:
Nieuwland
Nieuws
— novembermet
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WINNARES
vouchers wordt het nog veel leuker in Nieuwland!

